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 المطلب عبد بن حمزة(د)     بكر أبو(ج)  معاذ بن سعد(ب) √ جبٌر بن هللا عبد(أ)

 : طالب أبً بن وعلً المنذر بن الحباب ، حضٌر بن أسٌد عمٌر، بن مصعب: من كل  المسلمٌن لواء فٌها حمل معركة..12

 تبوك(  د)                                مؤتة(ج)                بدر(ب)                       √أحد( أ)√

 :   معركة بعد المسلول هللا سٌف لقٌب الولٌد بن خالد على - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أطلق.. 13

 .الٌمامة( د.          )حنٌن( ج.            ) تبوك( ب)              √. مؤتة( أ)

 : ٌهود هم -وسلم علٌه هللا صلى - الرسول مع العهد نقض من أول..14

 خٌبر( د.       ) النضٌر بنً( ج)√.قٌنقاع بنً( ب)                                             قرٌظة بنً( أ)

 ؟ عام فً خٌبر غزوة وقعت..15

 هـ6(د)                         هـ9( ج)                    √ هـ7( ب)                         هـ5( أ)

 :  خٌبر غزوة فً الٌهود تزعم..16

 √مشكم بن سبلم(د)     األرٌقط( ج)          ود بن عمرو(ب)          سلول بن هللا عبد( أ)

 : معركة فً حارثة بن زٌد الصحابً استشهد..11

 خٌبر(   د)                   √ مؤتة( ج)           حنٌن( ب)                  نهاوند( أ)

 : وسلم علٌه هللا صلى الرسول غزوات آخر وهً العسرة بجٌش جٌشها عرف..18

 مكة فتح(د)   الطائؾ( ج)√ تبوك( ب)   مؤتة( أ)

 : عن تخلفوا الذٌن الثالثة هم أمٌة بن وهالل الربٌع بن ومرارة مالك بن كعب..19

 √تبوك ؼزوة( د)  الحدٌبٌة( ج)       الثانٌة العقبة بٌعة( ب)         األولى العقبة بٌعة(أ)

 .....: عدا المشركٌن صفوف فً التالٌة المعارك جمٌع سفٌان أبو قاد..2

 √حنٌن( د)    األسد حمراء(  ج)   األحزاب( ب)  بدر(أ)

 : عدا ما المعارك هذه لواء طالب أبً بن علً حمل..21

 خٌبر ؼزوة(  د)       √. المصطلق بنً ؼزوة( ج. )قرٌظة بنً ؼزوة( ب)      .     النضٌر بنً ؼزوة( أ)

 : بسبب االسم هذا الرقاع ذات معركة على أطلق..22

 لفوا المسلمٌن ألن( ج)الرقاع ٌدعى جبل إلى نسبة( ب)   √تشققها شدة من الخرق أرجلهم على لفوا المسلمٌن أن( أ)

 المعركة فٌه قامت التً المكان إلى نسبة( د)    تصدأ ال حتى بالخرق سٌوفهم

 



 : ؼزوة على وهوازن أوطاس اسم ٌطلق..23

               األسد حمراء( أ)

           تبوك( ب)

 .          األبواء( ج)

 √حنٌن(  د) 

 والٌهود المشركٌن بٌن الوقٌعة فً وسلم علٌه هللا صلى الرسول واستخدمه باإلسالم عهد حدٌث كان..24

 :  الخندق غزوة فً

      √ األشجعً نعٌم( أ)

          ود بن عمر( ب)

         الرومً صهٌب( ج)

 األنصاري أٌوب أبو( د)

 :    هو عمان فً النبوة مدعً..25

   الكذاب مسٌلمة(أ)

   سجاج(ب)

 √ مالك بن لقٌط( ج)

 خوٌلد بن طلٌحة( د)

 :   العربٌة الجزٌرة شبه خارج المسلمون أنشأها مدٌنة أول هً....مدٌنة كانت..26

 √ البصرة( أ)

    الكوفة(ب)

   بؽداد( ج)

 دمشق(د)

 الجزٌرة شبه من الٌهود إجالء تم..21

 : عهد فً العربٌة

   وسلم علٌه هللا صلى الرسول( أ)

 √ الخطاب بن عمر( ب)

  عفان بن عثمان( ج)

 طالب أبً بن علً(  د) 

 :  منهم واختاروا ساعدة بنً ثقٌفة فً األنصار اجتمع وسلم علٌه هللا صلى النبً وفاة بعد..28

      √عبادة بن سعد( أ

       الصامت بن عبادة( ب)

       األرت بن حباب( ج)

 األنصاري جابر( د)

 .................و طالب أبً بن علً بٌن النهروان معركة وقعت..29

 .            البصرة أهل(   أ)

         الشٌعة(   ب)

           √. الخوارج( ج)

 سفٌان أبً بن معاوٌة( د)

 : هو  العباسٌة الدولة وزراء أول.. 31

   الخرسانً مسلم أبو( أ)

       √الخبلل سلمة أبو(ب)

    البرمكً ٌحٌى أبو( ج)

 سهل بن الفضل( د)

 :   بالد فتح مسلم بن قتٌبة القائد تولى..31

                     األندلس( أ

          أفرٌقٌا شمال( ب)

 √النهر وراء ما( د)                    الهند( ج)

 :  العزٌز عبد بن عمر الخلٌفة أعمال أهم من..32



                         األندلس ببلد فتح إتمام(أ)

                               √ المفتوحة الببلد أهل عن الجزٌة إسقاط( ب)

               اإلسبلمٌة( النقود)السكة ضرب( ج)

 النبوي المسجد توسعة(  د) 

  سفٌان أبً بن معاوٌة عهد فً األولى المحاولة وكانت مرة من أكثر القسطنطٌنٌة فتح المسلمٌن خلفاء حاول..33

 :  عهد فً كانت الثانٌة المحاولة أما

                 √ الملك عبد بن سلٌمان( أ)

 العزٌز عبد بن عمر( ب)

           الملك عبد بن الولٌد( ج) 

 (الفاتح)  الثانً محمد(  د) 

 ...............  الدولة زمن فً السٌاسً العرب ووزن دور قل..34

                       األموٌة( أ)

                 √ العباسٌة(ب)

             الفاطمٌة( ج)

 األٌوبٌة( د)

 مما  الفارسً العنصر واهملو شدٌد اعتماد العربً العنصر على االموٌٌن اعتمد االموٌة الدولة زمن فً شباب ٌا شوفو

 وبات االموٌة الدولة انتهت ولما االموٌٌن على ثورتهم فً العباسٌٌن وٌساعدون االموٌٌن على ٌحقدون الفرس جعل

 العربً العنصر واهملو الفارسً العنصر على العباسٌٌن واعتمد الوضع انقلب العباسٌة

 :  الخلٌفة عهد فً حنبل بن أحمد اإلمام لها تصدى والتً القرآن بخلق القول فتنة ظهرت..35

                                           السفاح العباس أبً(أ)

                            √ المأمون هللا عبد العباس أبً( ب)

                                    سفٌان أبً بن معاوٌة( ج)  

 الملك عبد بن مروان(  د)   

 :   لمواجهة األندلس بأسطول األوسط الرحمن عبد األموي األمٌر اهتم..36

                                           البٌزنطً الخطر(أ)

                                المؽرب أهل ثورات( ب)

                                    النورماندي الخطر( ج)  

 √العبٌدي الخطر(  د)   

 ..................  عدا ما والفرس المسلمٌن بٌن كانت اآلتٌة المعارك كل..31

                      نهاوند( أ)

                   القادسٌة(  ب)

                      المدائن( ج)

 √الٌرموك( د)

 ........ المغرب ببالد الموحدٌن دولة مؤسس..38

      √ علً بن المؤمن عبد( أ)

     الداخل الرحمن عبد( ب)

      القاسم بن محمد( ج)

 نصٌر بن موسى( د)

 

 

 

 

 

 : بمدٌنة دعوته الوهاب عبد محمد الشٌخ بدأ-1

   العٌٌنة( أ)

   الدرعٌة( ب)

   الدلم( ج)



 √حرٌمبلء( د)

 : الوهاب عبد بن محمد الشٌخ لدعوة العملً التطبٌق بدأ -2

   حرٌمبلء وصوله عند( أ)

 √العٌٌنة إلى مؽادرته بعد( ب)

   الدرعٌة اتفاق تم أن بعد( ج)

 التوحٌد كتاب ألؾ عندما( د)

 

 

 : عام الدرعٌة اتفاق تم -3

   هـ1158( أ)

 √هـ1157( ب)

   هـ1123( ج)

 هـ1124( د)

 : معركة فً سعود بن محمد العزٌز عبد األمٌر ٌد على طوسون قوات ُهزمت -4

   الدواسر وادي( أ)

   الدرعٌة( ب)

   بسل( ج)

 √الصفراء وادي( د)

 : معركة الجزٌرة شبه على للسٌطرة علً محمد قوات أمام الطرٌق فتحت التً المعركة -5

   الصفراء وادي( أ)

   الحائر( ب)

 √بسل( ج)

 ضرما( د)

 : عام الوهاب عبد بن محمد الشٌخ ولد

   √هـ1115( أ)

   هـ1116( ب)

   هـ1151( ج)

 هـ1117( د)

 : األولى السعودٌة الدولة حكام آخر -6

    سعود بن محمد( أ)

  √ سعود بن هللا عبد( ب)

   محمد بن العزٌز عبد( ج)

 الكبٌر سعود( د)

 

 : عام األولى السعودٌة الدولة انتهت -7

 √ هـ1233( أ)

   هـ1322( ب)

   هـ1323( ج)

 هـ1234( د)

 : لإلمام المالٌة األمور إدارة عن الوهاب عبد بن محمد اإلمام تخلى الرٌاض فتح بعد -8

   العزٌز عبد بن سعود( أ)

 √ محمد العزٌزبن عبد( ب)

   سعود بن محمد( ج)

 سعود بن هللا عبد( د)

 السعودي الحكم قٌام قبل......  حكمت التً األسر أقوى معمر آل أسرة تعد -9

 √نجد( أ)



   الدرعٌة( ب)

   الدلم( ج)

 حرٌمبلء( د)

 : القرن مطلع منذ الحجاز األشراف حكم -11

   √ الهجري الرابع( أ)

 الهجري الخامس( ب)

   الهجري السادس( ج)

 الهجري السابع( د)

 ... :لـ العٌٌنة من الوهاب عبد بن محمد الشٌخ بإخراج األحساء أمٌر لطلب معمر بن عثمان استجاب -11

 .             الوهاب عبد بن محمد بالشٌخ عبلقته سوء( أ)

 √.األحساء حاكم من خوفه(  ب)

 .      اإلصبلحٌة الوهاب عبد بن محمد لدعوة كرهه( ج) 

 .العٌٌنة فً مكانته على لخوفه( د) 

  

 :   هـ1189 عام............ معركة فً نجران زعٌم قوات هزٌمة من السعودٌة القوات تمكنت -12

   الحائر( أ)

   مهنا روضة( ب)

    √ ضرما( ج)

 السبٌة( د)

 -: الثانٌة السعودٌة الدولة مؤسس.................  ٌعد -13

    فٌصل بن الرحمن عبد( أ)

    سعود محمد( ب)

 .  √ هللا عبد بن تركً( ج)

 ثنٌان بن هللا عبد( د)

 : هـ1249 عام............... ٌد على تركً اإلمام اغتٌال تم -14

    سعود بن خالد(  أ)

    سعود بن ثنٌان( ب)

   ثنٌان بن هللا عبد( ج)

 √ الرحمن عبد بن مشاري(  د)

..............  معركة فً خالد بنً قوات على هللا عبد بن تركً اإلمام قوات انتصرت هـ1245 عام فً -15

: 

   المعتلى( أ)

   العصافٌر أم( ب)

 √ السبٌة(ج)

  حرٌمبلء( د)

 الموجوده.......... قوات مع صلح عقد بعد هـ 1242 عام الرٌاض هللا عبد بن تركً اإلمام استعاد -16

 : فٌها

    √ المصرٌة الحامٌة( أ)

   ثنٌان بن هللا عبد( ب)

   العثمانٌٌن( ج)

 خالد بنً( د)

 ......... : معاهدة بموجب م1842/  هـ1256 عام العربٌة الجزٌرة شبه من بقواته خورشٌد انسحب -11

   بارٌس(أ)

  √ لندن( ب)

   كوتاهٌة( ج)

  بالطالٌمان( د)

 : لدولته عاصمة................ مدٌنة من هللا عبد بن تركً اإلمام اتخذ -18



   √ الرٌاض( أ)

   الدرعٌة( ب)

   الدلم( ج)

 ضرًما( د)

 :   وذلك شمر جبل إلى توجه مصر فً محبسه من تركً بن فٌصل اإلمام عودة بعد -19

          √. علٌها أمًٌرا رشٌد بن هللا عبد صدٌقه لوجود(أ)

 .                   وصوله عند إلٌه األماكن أقرب ألنها( ب)

 .                          المصرٌة القوات من لخلوها( ج) 

 .ومنعزلة بعٌدة ألنها( د) 

 

 :وذلك نجد فً لحكمه تركً بن فٌصل اإلمام استعادة مراحل أول القصٌم كانت -22

 .                بها مؤٌدٌه لكثرة( أ)

 .          فٌها رشٌد بن هللا عبد صدٌقه لوجود( ب)

        √. شمر جبل من لقربها( ج) 

 .القصٌم دخول فً ٌساعده أن وعده أمٌرها ألن(  د) 

 اإلمام محاولة عند رشٌد بن محمد و فٌصل بن هللا عبد اإلمام بٌن هـ1321 عام....  معركة دارت -21

  مجمعة بلدة استعادة

    السبٌة( أ)

   جودة( ب)

   √ العصافٌر أم( ج)

 حرٌمبلء( د)

 

 

 ؟  هـ1342 الرٌاض مؤتمر قرارت أهم..1

 االشراؾ حكم من الحجاز تخلٌص

 : الملك إلى البدو توطٌن ٌرجع.. 2

  عبدالعزٌز

 :الشٌخ جده بٌت فً - هللا رحمه- فٌصل الملك تربى..3

 .الرحمن عبد بن اللطٌؾ عبد(أ)

 -.............. :الملك عهد فً للتنمٌة خمسٌة خطة أول ووضعت التعلٌم سٌاسة وثٌقة ظهرت.4

                       √.فٌصل(أ) 

                 فهد( ب) 

                      هللا عبد(    ج) 

 خالد(    د)  

 .  الحكم أمور تصرٌف فً.............  األمٌر عهده ولً عنه ٌنوب بأن أمرا خالد الملك أصد..5

 .                      فٌصل(أ)

                 √فهد( ب)

                      هللا عبد(    ج)

 خالد(    د) 

 :  والغالل للصوامع العامة الهٌئة...................  الملك أنشأ. 6

               العزٌز عبد( أ)

                    سعود( ب)

                             √خالد(ج)

 فهد(  د) 

 : العالً التعلٌم وزارة.............. الملك استحدث. 7

   فٌصل(أ)

    سعود( ب)



   √خالد( ج)

 فهد(د)

 .............. : الملك عهد فً فٌصل الملك جامعة إنشاء تم(  8)

   فٌصل(أ)  

    سعود( ب)  

  √ خالد( ج)  

 فهد(د)  

 واآلخر الفلسطٌنٌة القضٌة لدعم أحدهما صندوقٌن إنشاء العزٌز عبد بن هللا عبد الملك اقترح الشٌخ شرم قمة فً..9

 :لدعم

 .  العربٌة القضاٌا(أ)

 .   اإلسبلمٌة الدول مشاكل( ب)

  √  القدس صمود( ج)

 .العربٌة الجٌوش تجهٌز(   د) 

 ........... : الملك عهد فً المعارف وزارة إلى المعارف مدٌرٌة مسمى تحوٌل تم..11

 .                      فٌصل(أ)

                 فهد( ب)

                      هللا عبد(    ج)

 √سعود(  د) 

 :   وذلك الفنً للتعلٌم العامة المؤسسة أنشئت هـ1422 عام فً.11

 .                                  التعلٌمٌة المؤسسات عدد لزٌادة( أ) 

 .               التجارٌة الحركة لتنشٌط( ب) 

       √.  والمهنٌة الوطنٌة القوى تطوٌر وبرامج خطط لتنفٌذ( ج) 

 . التعلٌمٌة الحركة لتنشٌط(  د)  

 .......... : األمٌر إلى هـ1382 عام الوطنً الحرس رئاسة أسندت.. 12

 .                       العزٌز عبد بن فٌصل(أ) 

 .      العزٌز عبد بن خالد( ب) 

                  √.   العزٌز عبد بن هللا عبد(  ج)

 . العزٌز عبد بن فهد(  د) 

 

 :   السعودٌة العربٌة بالمملكة أنشًء مطار أول.........  مطار ٌعد..13

                       √جدة(أ)

                       الرٌاض( ب)

                      الدمام( ج)

 المدٌنة(  د) 

 آغا؟ أبوش بقٌادة فرقة باشا علً محمد أرسل لماذا/ 14

 عنٌزة فً القوات تلك وأستقرت نجد فً السٌاسٌة األوضاع لمراقبة

 جدٌدة؟ دولة لتأسٌس نشاطه فً هللا عبد بن تركً بنجاح علم عندما باشا علً محمد فعل ماذا..15

 حسٌن بقٌادة الجمٌع وأتجه عنٌزة فً المتواجدة الحامٌة إلى بك حسٌن بقٌادة إمدادات أرسل/ 

 الوشم إلى بك

 بك؟ حسٌن عن تعرفه ما أكتب/ س16

 هللا عبد بن تركً وحاصر الرٌاض فدخل آؼا أبوش حملة لمساعدة أرسله العسكرٌٌن باشا علً محمد قادة أمهر من/ جـ

 والتعذٌب القتل بأعمال بك حسٌن قام نجد جنوب الحلوة بلدة فً أستقر حتى لٌبل هللا عبد بن تركً منها خرج ولما

 .وعنٌزة وثرمداء ومنفوحة الرٌاض فً حامٌات أربع وراءه وترك قواته من بأكثر وأنسحب األموال ونهب

 الخرج؟ ماعدا هللا عبد بن تركً لإلمام حرب دون وإنضمامها النجدٌة البلدان مباٌعة: علل..11

 الشتات تجمع وطنٌة زعامة الى نجد سكان معظم لتطلع

 عبدهللا؟ بن تركً اإلمام وبٌن الخوالد بٌن العسكرٌة المناوشات بدأت..........عام فً..18

1242 

 عمان؟ إلى هللا عبد بن تركً اإلمام أرسله الذي القائد أسم ما..19



 عفٌصان بن عمر

 الحجاز؟ ضم عبدهللا بن تركً اإلمام محاولة عدم..22

 العثمانٌة السٌطرة تحت ماتزال الحجاز الن

 العثمانٌٌن اثاره لتجنب

 هللا؟ عبد بن تركً اإلمام ضد نجد فً له مؤٌدٌن إٌجاد فً الرحمن عبد بن مشاري فشل..21

 به واعجابهم عبدهللا بن تركً االمام لمكانة

 لندن؟ معاهدة عن تعرفه ما أكتب  22

 الشام من قواته سحب على باشا علً محمد وحلفاؤها برٌطانٌا أرؼمت تموجبها التً هـ1256 سنة جرت معاهدة هً

 .العربٌة والجزٌرة وتركٌا

 البحرٌن؟ وحاكم تركً بن فٌصل اإلمام بٌن العالقات توتر..23

 خلٌفة آل بٌن األسرٌة والخبلفات البرٌطانً التدخل: منها السٌاسٌة البحرٌن ظروؾ بسبب

 ذهب؟ أٌن وإلى عسٌر فٌصل بن سعود مغادرة: علل. 24

 العجمان من فئات إلٌه وفدت كما وأٌده رئٌسها به رحب حٌث نجران إلى فتوجه ، مساعدته عن عسٌر أمٌر إلمتناع

 الدواسر وادي إلى أتجه ثم شامر وآل مره وآل

 تركً؟ بن فٌصل اإلمام أبناء بٌن حدث الذي النزاع من األول المستفٌد هو من/ س25

 رشٌد بن عبدهللا بن محمد شمر جبل أمٌر/ 

 الثانٌة؟ السعودٌة الدولة فً والقضاة العلماء وأبرز أشهر عدد  26

 عبدالرحمن بن وعبدهللا ، عبداللطٌؾ وأبنه ، عبدالوهاب بن محمد بن حسن بن عبدالرحمن

 عتٌق بن وحمد ، بطٌن أبو

 هـ؟1325( الطرفٌة)  معركة عن تعرفه ما أكتب/ س

 الدوٌش فٌصل هاجم وصلها فلما القصٌم إلى الرٌاض من بجٌشه عبدالعزٌز الملك خرج حٌث هـ1325 عام جرت/ جـ

 مهاجمة على المتحالفون وأتفقوا الطرفٌة عبدالعزٌز الملك ونزل ، برٌدة إلى الدوٌش فهرب علٌه وأنتصر الطرفٌة فً

 أنتهت شرسة معركة الطرفٌن بٌن ودار عبدالعزٌز الملك لهم صمد الهجوم وقع ولما لٌبل الطرفٌة فً عبدالعزٌز الملك

 وعزله الخٌل أبا محمد على والقبض برٌدة دخول من عبدالعزٌز الملك وتمكن برٌدة إلى وهروبهم المتحالفٌن بهزٌمة

 إمارتها عن

 

 

 ............:  بلدة فً دولتها قٌام قبٌل األولى السعودٌة األسرة عاشت -1

  الرٌاض(  أ)

   العٌٌنة( ب)

   العمارٌة( ج)

 √الدرعٌة(  د) 

 

 

 ................. : اإلمام عهد فً وعمان الخلٌج جهات إلى األولى السعودٌة الدولة امتدت -2

                                                       تركً بن فٌصل(  أ)

 √سعود بن محمد بن العزٌز عبد( ب)

                                                    هللا عبد بن تركً( ج)

 سعود بن هللا عبد(   د) 

 ................ :تسمى األولى السعودٌة الدولة قٌام قبل والقطٌف األحساء كانت -3

   هجر( أ)

   √البحرٌن(ب)

   الشرقٌة المنطقة( ج)

 الدمام( د)

 ..........  منطقة على تطلق كانت تارٌخٌة تسمٌة السلٌمانً المخالف -4

   حائل( أ)

                                               الباطن حفر( ب)

         √جازان( ج)



 نجران(د)

 رشٌد بن محمد فاوض الذي الوفد مع والده أرسله عندما السٌاسً المجال فً العزٌز عبد للملك إسهام أول كان -5

 -:    عن الحصار لفك

          √. الرٌاض(أ)  

 .           جده( ب)  

 .              المكرمة مكة( ج)  

 المنورة المدٌنة(   د)   

 .........................:هو الرٌاض مدٌنة على رشٌد بن العزٌز عبد عامل -6

   عجبلن بن هللا عبد(أ) 

 سبهان بن عبدالرحمن(ب) 

         علً بن سوٌد(ج) 

 √ محمد بن عجبلن(  د)  

ا الرٌاض مدٌنة سعود آل العزٌز عبد الملك استعاد - 1 ًٌ  ..................  :سنة نهائ

 .                    هـ1318( أ)

 .                √.   هـ1319( ب)

 .         هـ1321( ج)

 . هـ1321(  د) 

 : صباح آل مبارك الشٌخ قوات وبٌن رشٌد بن العزٌز عبد قوات بٌن هـ1318 عام...........  معركة دارت -8

                       البكٌرٌة(  أ)

 .                 √ الصرٌؾ( ب)

                    الشنانة( ج)

 الطرفٌة(   د) 

 -:فً كانت رشٌد ابن وخصمه العزٌز عبد الملك بٌن حدثت عسكرٌة مواجهة أول -9

                             ضرما( أ)

                        عنٌزة(ب)

                         شقراء(ج)

 √الدلم(  د) 

 -: وذلك للرٌاض استعادته بعد حكمه إلى نجد جنوب ضم على سعود آل العزٌز عبد الملك حرص -11

      √.     وؼربها نجد شمال ضم عند الخلفٌة مواقعه لتأمٌن( أ)

 . رأسه مسقط ألنها( ب)

 .                                            بذلك نصحه والده ألن(ج) 

 والخٌرات بالموارد وافرة ألنها(  د)  

 ...... ................ : سعود آل العزٌز عبد الملك حكم قبل جازان منطقة حكام -11

   خالد بنو(أ)

    رشٌد آل( ب)

   عائض آل( ج)

 √األدارسة(د)

 ......... :سنة فً والجوف حائل منطقتً العزٌز عبد الملك ضم -12

   هـ1331(أ)

   هـ1344(ب)

   √هـ1341( ج)

 هـ1351( د)

 

  فٌه وقع الذي الحدث   التارٌخ  ام

 . عبدالوهاب بن محمد الشٌخ مولد   هـ1115  1

 .األولى السعودٌة الدولة قٌام -  هـ1157  2

 . سعود بن محمد واإلمام عبدالوهاب بن محمد الشٌخ بٌن التارٌخً االتفاق ـ

 .تعالى هللا ٌرحمه عبدالوهاب بن محمد الشٌخ وفاة  هـ1216  3



 . األولى السعودٌة الدولة وسقوط الدرعٌة حصار   هـ1233  4

 . األولى السعودٌة الدولة مؤسس سعود بن محمد اإلمام وفاة   هـ1179  5

 . الثانٌة السعودٌة الدولة عهد بداٌة -  هـ1241  6

 . الرٌاض إلى الدرعٌة من السعودٌة العاصمة عبدهللا بن تركً اإلمام نقل -

 . الثانٌة السعودٌة الدولة نهاٌة  هـ1319  7

 عبدالعزٌز الملك مولد  هـ1293  8

 . الشامخ  الوطن هذا توحٌد فً األولى اللبنة واضعاً  الرٌاض عبدالعزٌز الملك دخول  هـ5/11/1319  9

 والشعٌب المحمل وبلدان واألفبلج والحوطة الخرج ضم  هـ1321  11

 وسدٌر والزلفً الوشم بلدان ضم  هـ1321  11

 عنٌزة ضم  هـ1322  12

 برٌدة ضم  هـ1325  13

 . المجمعة ضم  هـ1326  14

 . األحساء ضم  هـ1331  15

 . عسٌر ضم  هـ1338  16

 الجوؾ ثم حائل ضم  هـ1341  17

 . الطائؾ ضم  هـ1343  18

 . المكرمة مكة ضم  هـ1343  19

 . جدة ثم المنورة المدٌنة ضم  هـ1344  21

 . الؽربٌة الشمالٌة والنواحً تبوك ضم  هـ1351  21

 . جازان ضم  هـ1351  22

 .السعودٌة العربٌة المملكة اسم تحت ببلدنا توحٌد(  م1932) هـ23/11/1351  23

 . تعالى هللا ٌرحمه عبدالعزٌز الملك وفاة  هـ1373  24

 تعالى هللا ٌرحمه عبدالعزٌز بن سلطان األمٌر الملكً السمو صاحب وفاة  هـ24/11/1432  25

 -:السٌاسً الصعٌد على هـ1322 الشنانة معركة نتائج أهم من -13

 ل تابعة فاصلة منطقة القصٌم تكون أن القصٌم أهل قبول(أ)   

 . السلوك وأنماط والمعتقدات األفكار أ:  هو للمنهج النفسً األساس/ 

 .  - - والمستقبلٌة الحالٌة المجتمع مطالب ب

 √.  التعلم سٌكولوجٌة دراسات نتاج ج

 األمور بمجرٌات ا واعً لجعله للفرد إتاحتها ٌتم التً الخبرات د

 : ٌسمى له ٌخطط وال أهدافه تحدد ال الذي المنهج

  العائم المنهج/ أ

  العام المنهج/ ب

 √ الخفً المنهج/ ج

 .الرسمً المنهج/  د

 :إلى تشٌر نعلم؟ لماذا

  األنشطة/ ا

 √ األهداؾ/ ب

  المحتوى/ ج

 .التقوٌم/ د

 

 : علٌها ٌطلق األخرى والمواد الواحدة المادة وبٌن المنهج محتوى بٌن األفقٌة العبلقة

 √ التكامل/ أ

  التعمق/ ب

  التتابع/ ج

 االستمرار/ د

 حٌاته شئون فً إلٌه ٌحتاج ما والمعلومات والخبرات المهارات من الطالب تعلٌم على ٌركز الذي التدرٌسً االتجاه

 :هو العملٌة،

         √. الوظٌفً االتجاه( أ)



 .   التكاملً االتجاه( ب)

 .    المهاري االتجاه( ج)

 .التقلٌدي االتجاه(  د) 

 :ماعدا التعاونً، التعلم ومكونات عناصر تمثل التالٌة العناصر

 .                               المتبادل اإلٌجابً االعتماد( أ)

 .لوجه وجهاً  التفاعل( ب)

 .                الجماعٌة والمسئولٌة الفردٌة المسئولٌة( ج)

 √.المجموعة أفراد مستوى فً التقارب(  د) 

 :هً واحدة، طرٌقة ماعدا الطبلب لدى العلٌا العقلٌة العملٌات لتنمٌة مناسبة اآلتٌة التدرٌس طرائق

 .                             الموجه االكتشاؾ طرٌقة(  أ)

 √. المحاضرة طرٌقة( ب)

 .                                    االستقصاء طرٌقة( ج)

 .مشكبلت حل طرٌقة(  د) 

 :المنفصلة المواد منهج عٌوب أهم من

 √ وتقسٌمها المعرفة تجزئة/ا

 الثقافً التراث من كبٌر قدر نقل/ ب

  وتطوٌره وتقوٌمه وتنفٌذه تخطٌطه سهولة/ ج

 .للمحتوى المسبق اإلعداد/ د

 :أهمها المبادئ من مجموعة على الدراسً المنهج تصمٌم ٌقوم

 وتنفٌذه المنهج تصمٌم بٌن االنسجام/ ج

 التدرٌس طرائق ٌضع من تفتكرون

 المعلم

 المنهج ٌصمم ومن

 الوزارة

 ؟ تدرٌس طرٌقة المعلم على تفرض المنهج تضع ان بعد الوزارة هل

  ال

 المحوري المنهج أساس على المتوسط األول للصؾ الدراسً المنهج لتنظٌم عمل ورشة فً المشاركة منك طلب

 ومنهج

 المنهج مفهوم مبلمح أهم ما 1:  ٌأتً ما هذه العمل ورشة فً للمشاركٌن توضح أن منك المطلوب وكان،الوحدات

 ؟ الوحدات منهج على فضبل المحوري

 المطروحه الفكرة حول معهم اتناقش

 ومناقشتها لدٌهم التً االفكار بطرح نبدأ ثم

 للحل نصل حتى

 مفهوم أو ، موضوع حول ٌدور ومنظم ، مخطط تعلٌمً مشروع عن عبارة وهو المنهج تنظٌمات احد: الوحدات منهج

 متعددة تعلٌمٌة وأنشطة ، معلومات على الوحدة وتتضمن ، حلها فً وٌرؼبون ، بها المتعلمٌن ٌشعر مشكلة ،أو

 ، ومتنوعة

 . الطالب سلوك فً فٌه المرؼوب التأثٌر تحدث بحٌث وتوجه ، وطلبته المدرس بٌن ما تعاونٌة بطرٌقة وتنظم تختار

 

 منظم شكل فً المتعلمٌن لجمٌع مشتركة تربوٌة خبرات فٌه تقدم الذي المنهج تنظٌمات احد هو: المحوري المنهج

 ومتكامل

 لكل البلزم المتخصص البرنامج على ٌشتمل نفسه الوقت وفً ، ومشكبلتها الحٌاة متطلبات مواجهة على تساعدهم ،

 فرد،

 الخاصة ومٌوله واستعداداته قدراته منه تمكنه الذي النمو من درجة أقصى ٌحقق لكً

 

 :  منها معٌنة ا أمور المدرسً النشاط ٌراعً أن بد ال

  بنفسه المعلم ثقة/ أ

 √النشاط فً تكامبل هناك ٌكون أن/ ب

  المدرسة إدارة اختٌار من النشاط ٌكون أن/ ج



 واضحة فلسفٌة رؤى وفق ٌسٌر ان/ د

 

 :النظرٌة سمات أهم من التجرٌب على والتركٌز والعمل الفكر بٌن العبلقة

  الموسوعٌة/ ا

 التطبٌقٌة( البولٌتكنٌكٌة/  ب

 √ البرجماتٌة/  ج) 

 .الجوهرٌة/د

 .1878 سنة أواخر فً المتحدة الوالٌات فً نشأت التً الفلسفة مدارس إحدى هً العملٌة أو.:البراجماتٌة

 

 .عملٌة مشاكل لحل الطبٌعٌة العلوم حقول أحد فً المعرفة تطبٌق هو: التطبٌقٌة

 علمٌة عملٌة اي تطبٌقٌة علوم ٌقولون

Ahmed Saeed: 

 : خصائص من التبلمٌذ بواقع الدراسٌة المادة ربط

 ✔النشط التعلم( ب)                  المشكبلت بحل التعلم( أ)

 المشروع على القائم التعلم( د)                        الذهنً العصؾ( ج)

 

 : األلمانً العالم باسم نشأتها فً البنائٌة المدرسة ترتبط

 ماسلو( د)         ✔  فونت( ج                  إطسن( ب)                            فروٌد( أ

 :الزمنً التسلسل بطرٌقة التفكٌر على االعتماد المؤرخ على ٌجب التالٌة المهام من أي فً

 ✔.  التارٌخٌة السببٌة شرح( ب.         )التارٌخٌة الرواٌات فً المحورٌة األسئلة تحدٌد( أ

 .بالحسبان النظر وجهات أخذ( د.        )التارٌخٌة المشكلة لحل جدٌدة خٌارات تقدٌم( ج)

 بدائل بتجربة فقام معلومات من ٌقول ما ٌستوعبوا لم الطبلب أن المعلم رأى الحصة زمن من دقٌقة 15 مضً بعد

 : فً تؽٌٌر هو تم ما ، المرجوة التعلم نتائج إلى الوصول بؽٌة للتعلم أخرى

 التعلم نماذج( ب)                      التعلم مبادئ(  أ) 

 ✔التعلم إستراتٌجٌة(  د)                    التعلم مداخل( ج)  

 : إلى ٌؤدي التعلم عملٌات فً الراجعة التؽذٌة استخدام

 . قوته بمواطن الطالب معرفة(  ب.                           )ضعفه بنقاط الطالب معرفة( أ)

 ✔. تقوٌمها و معارفه بطبٌعة الطالب معرفة(  د.         )  الطالب لتحصٌل النهائً المستوى تحدٌد( ج)  

 : ناقد تفكٌر عملٌات على ٌشمل التالٌة التعلم مواقؾ أي

 ✔   الكٌمٌاء تجربة لنتائج تفسٌراتهما منطقٌة فً ٌتحاوران طالبان( أ)

                البلفقارٌات مفهوم حول األمثلة من ممكن عدد أكبر ٌكتبان طالبان(  ب) 

                       الحراري لبلحتباس المحتملة للنتائج ذهنً بعصؾ ٌقومان طالبان( ج) 

 الكلمات لمعانً منهما كل حفظ بالتبادل ٌختبران طالبان(  د) 

 

 التدرٌس أسلوب/ والً 

 الذي األسلوب هو أو ، التدرٌس، بعملٌة قٌامه أثناء التدرٌس طرٌقة المعلم بها ٌتناول التً الكٌفٌة هو التدرٌس أسلوب

 ثم ومن الطرٌقة، نفس ٌستخدمون الذٌن المعلمٌن من ؼٌره عن تمٌزه بصورة التدرٌس طرٌقة تنفٌذ فً المعلم ٌتبعه

 .للمعلم الشخصٌة بالخصائص أساسٌة بصورة ٌرتبط

 مثال الطرٌقة، لنفس استخدامهم من الرؼم على آخر، إلى معلم من ٌختلؾ قد التدرٌس اسلوب أن التعرٌؾ هذا ومفاد

 قد ذلك ومع المحاضرة طرٌقة أٌضاً  ٌستخدم( ص) المعلم وأن المحاضرة، طرٌقة ٌستخدم( س) المعلم أن نجد أننا ذلك

 التدرٌس أسلوب إلى تنسب أن ٌمكن الفروق تلك أن ٌعنً وهذا. منهم كبل تبلمٌذ تحصٌل مستوٌات فً دالة فروقاً  نجد

 المحددة وخطواتها خصائصها لها التدرٌس طرق أن اعتبار على التدرٌس طرٌقة إلى تنسب وال المعلم، ٌتبعه الذي

 .علٌها والمتفق

 

 

 :التدرٌس طرائق/ ثانٌاً 



 السلوكٌة، التعلٌمٌة األهداؾ تحقٌق على التبلمٌذ لٌساعد المدرس ٌختاره الذي األسلوب أو الكٌفٌة هً التدرٌس طرٌقة

 معٌن درس بتدرٌس الفصل داخل المعلم بها ٌقوم التً العلمٌة واألنشطة والممارسات اإلجراءات من مجموعة وهً

 .للتبلمٌذ ومفاهٌم وحقائق معلومات توصٌل إلى ٌهدؾ

 : اآلتً عٌنٌه نصب ٌضع أن التدرٌس هٌئة عضو أو المعلم على وٌجب

 . علٌها وحجج لها وحجج ، وعٌوب مزاٌا طرٌقة لكل بل ، تماماً  مثالٌة طرٌقة التدرٌس طرائق فً ٌوجد ال. 1

 ، الواحدة المادة فً الموضوعات جمٌع وال ، تحقٌقها المراد األهداؾ جمٌع تناسب واحدة تدرٌس طرٌقة توجد ال. 2

 . والمعلمٌن التبلمٌذ جمٌع وال

 متكاملة هً بل متناقضة متعارضة أنها على إلٌها ٌُنظر أن الخطأ ومن بعضاً، بعضها ٌكمل التدرٌس طرائق كل. 3

 ، الطبلب لطباع موافقة تكون بحٌث التربوٌة واألسس ، النفسٌة الحقائق على قائمة المعلم طرٌقة تكون أن ٌجب. 4

 شخصٌتهم وإظهار ، أخبلقهم وتهذٌب ، مواهبهم وتنمٌة ، أذهانهم شحذ إلى مؤدٌة ، نموهم أطوار فً لمٌولهم ومبلئمة

 من التدرٌس طرٌقة فً أفضل لٌس أنه ولٌعلم ، والنقل التلقٌن على ال والعقل التجربة على فٌها اعتماده ٌكون وأن ،

 . ٌعها وتنو الوسائل واستخدام والطرافة والجدة التشوٌق عناصر

 :التدرٌس إستراتٌجٌة/  ثالثاً 

(( العسكري القائد أسلوب)) أو(( العسكر قٌادة فن)) وتعنً قدٌم إؼرٌقً أصلها إنجلٌزٌة كلمة( Strategy) إستراتٌجٌة

 ـ قرٌبة بمعان عدٌدة أخرى مجاالت فً استخدامه تم المصطلح هذا أن ؼٌر. الحربٌة العملٌات وإدارة الخطط وضع فً

 .العسكري المعنى من ـ جورهاً  فً

 تلك من واإلفادة األعمال، من عمل أي فً المتاحة اإلمكانات توظٌؾ فن بأنها ـ عامة بصفة ـ اإلستراتٌجٌة وتعرؾ

 معٌن، عمل إلنجاز أو محددة، مشكلة لحل أتباعها ٌتم إجرائٌة وأسالٌب طرق هً أو. ممكن حد أقصى إلى اإلمكانات

 .ما هدؾ لتحقٌق أو

 التدرٌس إجراءات من مجموعة: ))بأنها التدرٌس إستراتٌجٌة تعرٌؾ ٌمكن لئلستراتٌجٌة العام التعرٌؾ هذا ضوء وفً

 األهداؾ ٌحقق بما التدرٌس، تنفٌذ أثناء فً الستخدامها ٌخطط والتً التدرٌس، مصمم أو المعلم، قبل من سلفاً  المختارة

 ((.المتاحة اإلمكانات ضوء وفً ممكنة، فاعلٌة بأقصى المرجوة التدرٌسٌة

 واحدة طرٌقة توجد ال ألنه ذلك للتدرٌس؛ طرٌقة من أكثر على ؼالباً  التدرٌس إستراتٌجٌة وتشتمل هذا

 

 التربوٌٌن بعض جعل المعنى هذا ولعل معٌنة لظروؾ وفقاً  إحداها اختٌار ٌتم عدٌدة، طرائق ثمة بل للتدرٌس، مثلى

 :بأنها التدرٌس إستراتٌجٌة ٌعرفون

 خبللها من ٌمكن والتً المعٌن، التدرٌسً للموقؾ والمناسبة المتداخلة والعامة الخاصة التدرٌس طرق من سٌاق))

 ((.ممكن مستوى أجود وعلى اإلمكانات، بأقل الموقؾ ذلك أهداؾ تحقٌق

 :التدرٌس مدخل -4

 وهو المدخل ذلك ومن داخله صار بمعنى: دخوالً ( ٌدخل) ومضارعه ،(دخل) الماضً الفعل من( مدخل) كلمة تشتق

 .مداخل والجمع الدخول موضع

. معٌن مجال أو موضوع أي لتدرٌس الدخول كٌفٌة أي" التدرٌس مدخل" التربٌة مضمار فً نقول أن ٌصح ذلك وعلى

 :بأنه التدرٌس مدخل تعرٌؾ ٌمكن أٌضاً  ذلك وعلى

 :بأنه أٌضاً  وٌعرؾ(( المعلمٌن من مجموعة أو معٌن، معلم عند التدرٌس مفهوم إلٌه ٌستند الذي الفكري اإلطار))

 األسس هذه أكانت سواء التدرٌس، أسالٌب من معٌن أسلوب أو طرٌقة إلٌها تستند التً والمنطلقات والمبادئ األسس))

 ((.نفسٌة أو اجتماعٌة، أو تربوٌة، مهنٌة أو أكادٌمٌة

 كل وألن. التدرٌس طرق من طرٌقة أٌة خلفه تكمن الذي العام الفكري اإلطار ٌمثل التدرٌس مدخل فإن آخر، بمعنى

 فهناك التدرٌس، مداخل تعدد بالضرورة ٌعنً ذلك فإن معٌنة، نظرٌة ومبادئ أسس من تنطلق الطرق هذه من طرٌقة

 مداخل من ذلك ؼٌر على... والتقنً والبٌئً، واالجتماعً، للتدرٌس، التكاملً والمدخل للتدرٌس، الكشفً المدخل

 .عدٌدة تدرٌسٌة

 :التدرٌس نموذج

 

 : التعلم على هذا ٌطلق ، وسرعته إمكاناته وفق ٌعمل كل ، األعمال من المهام نفس ٌمارسون الطبلب جمٌع

 المتماٌز( د)           الجماعً( ج)   ✔    الفردي( ب)              التفرٌدي( أ)

 

 :التعلم على هذا ٌطلق ، للتعلم واستعداده سرعته لتناسب صممت خاصة مهمة لدٌه طالب كل

 المتماٌز(  د)         الجماعً( ج)      الفردي(  ب)           ✔التفرٌدي(  أ) 



 

 : بـــ علٌك  تعلٌمً لموقؾ المحاكاة أو بالنمذجة التعلم طرٌقة استخدام عند

 .  لآلخرٌن التعلٌمً الموقؾ هذا توضٌح( ب)                     ✔.     التعلٌمً الموقؾ هذا ممارسة( أ

 .التعلٌمً الموقؾ هذا ٌمارس من مكافأة( د. )التعلٌمً الموقؾ هذا تطبٌق على اآلخرٌن حث( ج)

 

 ..... على نركز أن ٌنبؽً البنائٌة للنظرٌة وفًقا نموذجً لدرس التخطٌط عند

 ✔للطبلب السابقة الخبرات( ب)           التدرٌس وإستراتٌجٌة والمحتوى األهداؾ بٌن االرتباط(  أ) 

 الدرس أهداؾ(  د)                                          المنهج دروس بٌن االرتباط( ج)  

 

 : ضوء فً التعلٌمٌة وإستراتٌجٌاته خططه المعلم ٌراجع

 التحصٌلً االختبار فً الطبلب نجاح نسبة(  ب)                  التعلم أسالٌب نحو الطبلب اتجاهات( أ)

 ✔للطبلب الدراسً التحصٌل نتائج تحلٌل(  د)     الدراسً التحصٌل نتائج فً األمور أولٌاء آراء( ج)  

 

 : جوانب ثبلثة إلى األهداؾ تنقسم

  وعلمٌة ونفسٌة معرفٌة/ أ 

  واجتماعٌة ونفسٌة معرفٌة/ ب

 واجتماعٌة وعلمٌة معرفٌة/د ✔  ومهارٌة ووجدانٌة معرفٌة/ ج

 

 

 : المحتوى تنظٌم معاٌٌر من لٌس ٌأتً مما أي

 االستمرارٌة/ أ 

 ✔الخبرة/ ب 

 التكامل/ ج 

 ( ج+  أ/ ) د 

 

 : مبدأ ٌغرس األقران تعلٌم

 ب التعلم/ أ 

 ✔ التعاون/ 

  المنافسة/ ج

 الصبر/ د

 

 : لها ٌستخدم المعدلة االلقائٌة الطرٌقة

  البدن لؽة/ أ 

  الصوت رفع/ ب

 الصوت طبقات تنوع/ ج

 ✔ج+أ/  د 

 

 : االفضل المعلم على سؤال الطالب ٌطرح عندما/ 

  مباشرة ٌجٌب/ أ 

 ✔الحل الٌعرؾ الصؾ طبلب جمٌع ان من ٌتأكد/ ب

 السؤال ٌتجاهل/ ج 

 

 : ٌسمى وتوزٌعه المقرر تفصٌل/ 

  الكتاب/ أ 

 ✔ المحتوى/ ب

  المنهج/ ج

 الشرح/ د



 

 :المنهج وبناء لتخطٌط تاٌلور أنموذج إلى الموجهة االنتقادات اهم من

 التربوي الخبرات تنظٌم إؼفاله/ ا 

 التربوٌة األهداؾ اشتقاق مصادر ٌحدد لم/ب 

 . المناهج مٌدان فً والعمل التطبٌق صعب/ ج

 ✔.راجعة تؽذٌة فٌه توجد وال خطً أنموذج أنه/ د

 

 :فً جاء ما هً المدونة التوارٌخ أقدم

 √ القدٌم والعهد التوراة( أ)

   الزبور( ب)

   إبراهٌم صحؾ( ج)

 اإلنجٌل(د)

 

 

  ؟ بمكة التوحٌد أظهر من أول

 

 العوام بن الزبٌر بن عبدهللا 

 √  نوفل بن ورقة ـ ساعدة بن قس 

 الصدٌق بكر ابو 

 عبٌدهللا بن طلحه 

 

 : الحدٌث التارٌخ بأبً................ لقب

   كثٌر ابن( أ)

  √ كومٌن دى فٌلٌب( ب)

   نانت( ج)

 ماثٌوبارٌس( د)

 

 

 :بعنوان كتاب م1255 برٌطانٌا فً ماثٌوبارٌس ألف

   الحدٌث التارٌخ( أ)

   الكامل( ب)

   √األكبر التارٌخ( ج)

 العرب أٌام( د)

 السوٌق فٌها ازوادهم من القوم طرح ما أكثر ألن اإلسم بهذا السوٌق غزوة سمٌت

 خطأ    -              √  صح

 الحنطة دقٌق من المعمول الطعام على الَسوٌق ٌُطلق السوٌق        صحٌحة اجابة السوٌق

 ؟ مؤتة ؼزوة كانت متى

 رجب فً ثمان سنة

  √ األولى جمادى فً ثمان سنة 

 رمضان فً ثمان سنة 

 الثانً جمادى فً ثمان سنة 

 (م 629 أؼسطس) للهجرة الثامن العام من األول جمادي فً الؽزوة جرت مؤتة، سرٌة أو مؤتة ؼزوة

 ؟ الجندل دومة ؼزوة كانت

   √ خمس سنة األول ربٌع شهر فً

 سته سنة رمضان شهر فً 

 سبعة سنة رصفر شهر فً 

 سنةثمانٌة محرم شهر فً 

 المرٌسٌع ؼزوة              المصطلق؟ لغزوة اآلخر اإلسم ما



 : الكاتب مؤلفات من قسطنطٌن منحة كتاب

 √  لورنزوفبل( أ)

   هٌموروس( ب)

   الثالث ٌوحنا( ج)

 هٌرودوت( د)

  التوحٌد؟ كتابه عبدالوهاب بن محمد الؾ مدٌنه أي فً

 الدرعٌه 

 √  حرٌمبلء 

 العٌنٌه 

 القصٌم 

 

  الفٌنقٌون؟ بها اشتهر التً الصناعه

 

 √  النسٌج وصباؼه السٌؾ صناعه 

 الدوالب صناعه 

 الفخار صناعه 

 الورق صناعه 

  فٌنقً؟ معنى 

 األصباغ صناعة الفٌنٌقٌونفً استخدمها والتً ارجوانٌةاللون الطحالب من نوع هو 

 هً مختلفة لؽات بثبلث وجد والذي رشٌد حجر رموز فك عالم هو شامبلٌون

.........................،..............................،............................... 

 القبطٌة----الدٌموطٌقٌة ---الهٌراطٌقٌة

 على حكرا كانت المصرٌٌن كل ٌعرفها ال كان المقدس بالخط تعرف وكانت القدٌمة المصرٌة اللغة هً الهٌروغلٌفٌة

 االن الى سرا التحنٌط ظل ولذلك التحنٌط فن فً ٌستخدمونها وكانوا الكهنة

 الخصلة ؟ذو هوزان قبٌلة صنم اسم

 ✔ صح 

 خطأ 

  الخمسٌه؟ الخطه وضع

 عبدالعزٌز بن سعود الملك 

 عبدالعزٌز بن فهد الملك 

 عبدالعزٌز بن خالد الملك 

 √عبدالعزٌز بن فٌصل الملك 

  ؟ بقٌاده االندلس المسلمٌن فتح

 هـ91 سنه نصٌر بن وموسى زٌاد بن طارق 

 هـ91 سنه نصٌر بن وموسى زٌاد بن طارق 

  √ هـ92 سنه نصٌر بن وموسى زٌاد بن طارق 

 هـ93 سنه نصٌر بن وموسى زٌاد بن طارق 

                                                                                                                         ٌهودٌه دوله تأسٌس فٌها اقترح مذكره...........البرٌطانً الوزٌر قدم  م1928 عام فً

                                                                                                                      بلفور-

                                                                                                         √  وئٌلصام هربرت -

                                                                                                                                         كرومر -

 اللٌمبً-

 أعبله السؤال فً المذكرة على بناء 1917 بلفور وعد قدم برٌطانٌا خارجٌة وزٌر بلفور

 

 م1956 مصر على لثالثًا العدوان فً المشاركة الدول ما

 برٌطانٌا اسرائٌل فرنسا

 للمملكه المئوٌه الذكرى بمناسبه وذلك لاير 21 و211 فئه عمله............ الملك اصدر  م1998-هـ1419 عام فـً

 √   فهد     -



 .               خالد       -

 سعود    -

 فٌصل   -

 

 : البالذري مؤلفات من

   √البلدان فتح( أ)

   دمشق تارٌخ( ب)

 .  العرب أٌام( ج)

 الملوك تارٌخ( د)

 

 اسبانٌا ملك لوذرٌق بقٌاده القوط ضد زٌاد بن طارق بقٌاده المسلمٌن بٌن كانت................... معركه

 شذونة

  الثقفً القاسم بن محمد ٌد على عبدالملك بن الولٌد  عهد فً السند ببلد فتح تحقق

  √ هـ89 عام 

 هـ81 عام 

 هـ88 عام 

 هـ87 عام 

 

 الجدٌد الجٌش وتعنً( جري بنً) بالتركٌه المسماه العثمانً الجٌش فً المشاه من فرقه

 القوقازٌه 

 √  االنكشارٌه 

 المجرٌه 

 االتراك 

  الؽزنوٌه الدوله مؤسس

 √ سبکتكٌن منصور أبو 

 هوالكو 

 قطز الدٌن سٌؾ 

 الؽزنوي محمود 

 

 اإلعال كتاب صاحب

 :  التارٌخ ذم لمن بالتوبٌخ ن

   الذهبً الدٌن شمس( أ)

   السٌوطً( ب)

   الطحاوي(ج)

 √السخاوي( د)

 

 .....  :لـ واألودٌسة اإللٌاذة ملحمة تنسب

   √هومٌروس( أ)

   مكٌافٌلً( ب)

   الثالث ٌوحنا( ج)

 هٌرودوت( د)

 

 : للكاتب نجد تارٌخ- كتاب المملكة تارٌخ فً المصادر كتب من

                   عٌسى ابن(    أ)

                   √ؼانم بن حسٌن(  ب)  

          هذلول بن سعود( ج)  

 عساكر ابن(    د)     

 



  فتحها فً لنجاحه بالفاتح لقب الثانً محمد ٌد على.........   عام كان القسطنطٌنٌه فتح

 

 هـ856 

 هـ858 

 هـ817 

 √هـ857 

 

 جالوت عٌن موقعة وقعت متى

 √م 1261 -

 ه 1261 -

 م 1269 -

 ه 1269 -

 

 

 بالممالٌك استعان عباسى خلٌفة أول هو من 

 √المأمون الخلٌفة -

 سعٌد بن أحمد -

 أحمد بن علً  منصور بن أحمد -

 

 

 للمسلمٌن المقدس بٌت أٌوب الدٌن نجم الصالح استعاد متى

 ه 642 -

 ه 643 -

 ه 644 -

 √ه 645 -

 

 الثالثة الصلٌبٌة الحملة إلرسال كبٌرة بجهود قام الذي صور أساقفة رئٌس هو من

 √جوسٌاس -

 بركاس -

 كاس ابو -

 بروكٌس -

 

 الجراكسة الممالٌك لدولة الحقٌقً المؤسس هو من

 بٌبرس  الظاهر السلطان -

 √برقوق الظاهر السلطان -

 قطز السلطان -

 قبلوون بن خلٌل الظاهر السلطان -

 

 بالسفن الرابعة الصلٌبٌة الحملة أمدت التى المدٌنة هى ما

 √البندقٌة -

                                                                                                          قرطاجة-                                                                                                                تونس -

 جنوه-

 

 الثانٌه االموٌه الدولة مؤسس ٌعتبر

 √عبدالملك بن هشام بن معاوٌه بن الرحمن عبد -

 عبدالملك بن هشام بن معاوٌه بن أحمد -

 عبدالملك بن هشام بن معاوٌه بن علً -

 عبدالملك بن هشام بن معاوٌه بن محمد -



 

 : العثمانٌة اإلمبراطورٌة عن..........لدولة االستقالل م1829 أدرنة معاهدة أعطت

             √ الٌونان( أ)

 .        العراق( ب)

            مصر( ج)

 سورٌا( د) 

 

 

 : بالرمز والزراعة األغذٌة لمنظمة ٌرمز

   W.H.O( أ)

 فاو√  FAO( ب)

   U.N( ج)

 F.W.O( د)

 

 والزراعة األغذٌة منظمة

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 :  األمن مجلس أعضاء عدد

 √  عضًوا 15(  أ)

      أعضاء 5(  ب)

   أعضاء 11(ج)

 عضًوا 31( د)

 

   ، والصٌن   ، الروسً االتحاد:  وهم(  الفٌتو حق)  النقض حق ولهم دائمٌن أعضاء خمسة من المجلس ٌتكون

 تحققت التً النتصاراتهم الدائمة المقاعد على حصولهم سبب وٌعود.  المتحدة والوالٌات ، المتحدة والمملكة   ، وفرنسا

 . الثانٌة العالمٌة الحرب   فً

 .المتحدة األمم مٌثاق تعدٌل تم عندما 1965 عام أعضاء عشرة إلى العدد زٌادة ٌتم أن قبل دائمٌن ؼٌر أعضاء وستة

 كل أعضاء خمسة تبدٌل ٌتم سنتان منها كل مدة لفترات المجلس فً الدائمٌن ؼٌر األعضاء  العامة الجمعٌة   تنتخب

 قبل من علٌها الموافقة وتتم المجلس فً الدائمٌن الخمسة األعضاء قبل من ٌتم دائمٌن الؽٌر األعضاء اختٌار، سنة

 دائمٌن الؽٌر األعضاء والدول المتحدة لؤلمم العامة الجمعٌة

 الفٌتو؟ حق هو ما

 مجلس فً العضوٌة دائمو الخمس لؤلعضاء وٌمنح أسباب، إبداء دون األمن لمجلس ٌقدم قرار أي على االعتراض

 المتحدة المملكة الصٌن روسٌا:  وهم األمن،

 

 :  بمدٌنة إسالمً قمة مؤتمر عقد إلى إلى دعا مما 1956 عام األقصى المسجد بحرق الٌهود قام

              √ الرباط( أ)

                  تونس( ب)

                    القدس( ج)

 الرٌاض( د)

 ؟ المسكوكات علم هو ما( 

 التكتونٌة الحركات دراسة علم -

 السكان توزٌع علم -

 √والعملة النقود دراسة علم -

 النقوش دراسة علم -

 هى الباحث علٌها ٌعتمد التً األولى الدرجة من األصول

 اإلخبارٌة المرحلة لقصص أصول -

 شفوٌة أصول -

 منسوخة أصول -



 √المؤلؾ بخط أصول -

 االولى الدرجة من ٌقول السؤال ان الدلٌل المؤلؾ بخط اصول -

 : األولى الجامعٌة المرحلة فً التارٌخً البحث أهداف من

 √تارٌخً لموضوع الرئٌسٌة بالعناصر اإللمام كٌفٌة على الدارسٌن تدرٌب -

 المصادر ترجمة على الدارسٌن تدرٌب -

 النقوش قراءة الدارسٌن تدرٌب -

 محدد موضوع على جدٌدة أضواء إلقاء -

 

 مؤتمر إلى القوى توازن بمصطلح ٌعرف ما بداٌة المؤرخٌن من الكثٌر ٌعٌد

 اوترخت -

 √وستفالٌا -

 لندن -

 فرساي -

 دمجها جرى". بروسٌا" األلمانٌة الدولة إطار ضمن ذاتٌا مستقلة كانت سابقة ألمانٌة مقاطعة هً الغربٌة، فالٌا تعنً

 الحرب بعد

 الثانٌة العالمٌة الحرب نهاٌة قبل العالم فً األمور مقالٌد على المسٌطرتٌن القوتٌن كانت

 √وفرنسا انجلترا -

 السوفٌتً واالتحاد المتحدة الوالٌات -

 والنمسا ألمانٌا -

 واٌطالٌا ألمانٌا -

 ل كنتاج المتحده االمم عصبه منظمه ظهرت

 √االولى العالمٌه الحرب -

 الثانٌة العالمٌه الحرب -

 الثانٌة العالمٌه الحرب منتصؾ -

 الثانٌة العالمٌه الحرب نهاٌة -

 

 ؟  االمم عصبة تشكٌل تم........... عام فً

 م1919

 وهً وإٌزابٌال فردٌناند بٌد م 1492/  ه 891 عام األندلس فً المسلمٌن معاقل آخر سقطت 

 سوسه -

                                                                                                 √  ؼرناطة-                                                                                       طارق جبل -

 طلٌطلة-

 هً التالٌة الدول من واحدة إٌطالٌا استعمرت

 العراق -

 √ٌبٌال -

 المراكشً لرٌؾ -

 مصر -

 خالل من الهادي المحٌط على اإلسالمً العالم ٌطل

 إٌران ساحل -

 إفرٌقٌا جنوب -

 √والفلبٌن إندونٌسٌا جزر بعض -

 الٌمن -

 -— هرمز-                                       األسود والبحر مرمرة بحر بن ٌربط الذي المضٌق

 √-----البسفور-

 -----الدردنٌل--

 الباس --

 :  العربٌة الدول لجامعة رئٌس أول

        √. عزام الرحمن عبد( أ)



 .          موسى عمرو( ب)

              السنوسً( ج)

 .الؽٌط أبو جمال( د)

 :   الفلسطٌنٌة التحرٌر لمنظمة زعٌم أول

   عرفات ٌاسر( أ)

   √الشقٌري أحمد(ب)

   حمودة ٌحٌى( ج)

 الباقً عبد أحمد(د)

 : الجزائر فً االندماج جماعة تزعم

      بادٌس بن الحمٌد عبد( أ)

       بشٌراإلبراهٌمً( ب)

       √ فرحات عباس( ج)

 الحاج مصالً( د)

 : هً الجات منظمة

 √.الدول بٌن الجمركٌة الرسوم لتخفٌض دولٌة هٌئة( أ)

 .المستهلك لخدمة األسعار لمراقبة أوروبٌة هٌئة( ب)

 . للنفط العالمٌة األسعار لتحدٌد دولٌة هٌئة( ج)

 المستهلك لحماٌة السلع جودة لمراقبة دولٌة هٌئة(  د) 

 

 تشرٌن فً وعقدت والتجارة الجمركٌة للتعرفة العامة االتفاقٌة: اإلنجلٌزٌة اللغة عن اختصار هً ،GATT لجات

 مثل الكمٌة القٌود وبخاصة الدولٌة التجارة قٌود من التخفٌف تستهدف البلدان من عدد بٌن م،1941 أكتوبر/ األول

 من عدد على الجمركٌة الرسوم خفض تضمنت وقد الحصص بنظام ٌعرف ما وهو المستوردة السلعة كمٌة تحدٌد

 .السلع

 

 :فً جاء ما هً المدونة التوارٌخ أقدم

 √ القدٌم والعهد التوراة( أ)

   الزبور( ب)

   إبراهٌم صحؾ( ج)

 اإلنجٌل(د)

 

 

 

  ؟ بمكة التوحٌد أظهر من أول

 

 العوام بن الزبٌر بن عبدهللا 

 √  نوفل بن ورقة ـ ساعدة بن قس 

 الصدٌق بكر ابو 

 عبٌدهللا بن طلحه 

 

 : الحدٌث التارٌخ بأبً................ لقب

   كثٌر ابن( أ)

  √ كومٌن دى فٌلٌب( ب)

   نانت( ج)

 ماثٌوبارٌس( د)

 

 

 :بعنوان كتاب م1255 برٌطانٌا فً ماثٌوبارٌس ألف

   الحدٌث التارٌخ( أ)



   الكامل( ب)

   √األكبر التارٌخ( ج)

 العرب أٌام( د)

 

 السوٌق فٌها ازوادهم من القوم طرح ما أكثر ألن اإلسم بهذا السوٌق غزوة سمٌت

 √  صح 

 خطأ 

 الحنطة دقٌق من المعمول الطعام على الَسوٌق ٌُطلق السوٌق        صحٌحة اجابة السوٌق

 ؟ مؤتة غزوة كانت متى

 رجب فً ثمان سنة

  √ األولى جمادى فً ثمان سنة 

 رمضان فً ثمان سنة 

 الثانً جمادى فً ثمان سنة 

 

 (م 629 أغسطس) للهجرة الثامن العام من األول جمادي فً الغزوة جرت مؤتة، سرٌة أو مؤتة غزوة

 ؟ الجندل دومة ؼزوة كانت

   √ خمس سنة األول ربٌع شهر فً

 سته سنة رمضان شهر فً 

 سبعة سنة رصفر شهر فً 

 سنةثمانٌة محرم شهر فً 

 

 المرٌسٌع غزوة               المصطلق؟ لغزوة اآلخر اإلسم ما

 

 : الكاتب مؤلفات من قسطنطٌن منحة كتاب

 √  لورنزوفبل( أ)

   هٌموروس( ب)

   الثالث ٌوحنا( ج)

 هٌرودوت( د)

  التوحٌد؟ كتابه عبدالوهاب بن محمد الؾ مدٌنه أي فً

 الدرعٌه 

 √  حرٌمبلء 

 العٌنٌه 

 القصٌم 

 

  الفٌنقٌون؟ بها اشتهر التً الصناعه

 √  النسٌج وصباؼه السٌؾ صناعه 

 الدوالب صناعه 

 الفخار صناعه 

 الورق صناعه 

  فٌنقً؟ معنى 

 األصباغ صناعة الفٌنٌقٌونفً استخدمها والتً ارجوانٌةاللون الطحالب من نوع هو 

 هً مختلفة لؽات بثبلث وجد والذي رشٌد حجر رموز فك عالم هو شامبلٌون

.........................،..............................،............................... 

 القبطٌة----الدٌموطٌقٌة ---الهٌراطٌقٌة

 على حكرا كانت المصرٌٌن كل ٌعرفها ال كان المقدس بالخط تعرؾ وكانت القدٌمة المصرٌة اللؽة هً الهٌروؼلٌفٌة

 االن الى سرا التحنٌط ظل ولذلك التحنٌط فن فً ٌستخدمونها وكانوا الكهنة

 

 الخصلة ؟ذو هوزان قبٌلة صنم اسم



 ✔ صح 

 خطأ 

  الخمسٌه؟ الخطه وضع

 عبدالعزٌز بن سعود الملك 

 عبدالعزٌز بن فهد الملك 

 عبدالعزٌز بن خالد الملك 

 √عبدالعزٌز بن فٌصل الملك 

 

  ؟ بقٌاده االندلس المسلمٌن فتح

 هـ91 سنه نصٌر بن وموسى زٌاد بن طارق 

 هـ91 سنه نصٌر بن وموسى زٌاد بن طارق 

  √ هـ92 سنه نصٌر بن وموسى زٌاد بن طارق 

 هـ93 سنه نصٌر بن وموسى زٌاد بن طارق 

                                                                                                                         ٌهودٌه دوله تأسٌس فٌها اقترح مذكره...........البرٌطانً الوزٌر قدم  م1918 عام فً

 -                                                                                                                     بلفور-

-                                                                                                        √  صاموئٌل هربرت

                                                                                                                                         كرومر

 اللٌمبً-

 أعاله السؤال فً المذكرة على بناء 1911 بلفور وعد قدم برٌطانٌا خارجٌة وزٌر بلفور

 م1956 مصر على الثبلثً العدوان فً المشاركة الدول ما

 برٌطانٌا اسرائٌل فرنسا

 للمملكه المئوٌه الذكرى بمناسبه وذلك لاير 21 و211 فئه عمله............ الملك اصدر  م1998-هـ1419 عام فـً

                     √   فهد                -   

 .                خالد               -   

                       سعود               -   

 فٌصل               -   

 

 : البالذري مؤلفات من

   √البلدان فتح( أ)

   دمشق تارٌخ( ب)

 .  العرب أٌام( ج)

 الملوك تارٌخ( د)

 

 اسبانٌا ملك لوذرٌق بقٌاده القوط ضد زٌاد بن طارق بقٌاده المسلمٌن بٌن كانت................... معركه

 شذونة

 

 

  الثقفً القاسم بن محمد ٌد على عبدالملك بن الولٌد  عهد فً السند بالد فتح تحقق

 

  √ هـ89 عام 

 هـ81 عام 

 هـ88 عام 

 هـ87 عام 

 

 الجدٌد الجٌش وتعنً( جري بنً) بالتركٌه المسماه العثمانً الجٌش فً المشاه من فرقه

 القوقازٌه

 √  االنكشارٌه 

 المجرٌه 



 االتراك 

  الغزنوٌه الدوله مؤسس

 √ سبکتكٌن منصور أبو 

 هوالكو 

 قطز الدٌن سٌؾ 

 الؽزنوي محمود 

 اإلعبل كتاب صاحب

 كشف؟ فً( السال دي) الفرنسً نجح م1682 عام فً

                  الدانوب نهر -

                               فلورٌدا - -

 هاواي جزر 

 √المكسٌك خلٌج ثم نهرالمسسٌبً -

 فً؟ لندن فً المركزٌة الحكومة قبل من االمرٌكٌة للوالٌات االتحاد قانون صدر)

                       العشرون القرن -

                   عشر الثامن القرن -

 عشر السادس القرن -

 √عشر التاسع القرن منتصؾ -

 ؟ بـــ انتهت المانش بحر فً االنجلٌزي واالسطول االسبانً االرمادا االسطولٌن بٌن الحرب

 √االنجلٌزي االسطول انتصار -

 االسبانً -

 الى؟ فوسبوتشً امرٌجو االٌطالً البحارة وصل عشر السادس القرن بداٌة فً

 √البرازٌلً الساحل -

 السلفادوري الساحل -

 ؟..ان على م1191 فً.........  الدستورالكندي نص االمرٌكٌه القارة فً

 ٌفعل فٌما حر الحاكم -

 √البرٌطانً الملك م اما مسؤولٌن المستعمرة فً التنفٌذي والمجلس الحاكم -

                                                                                                                                    مؤتمر ؟ فعقدوا البرٌطانٌة الحكومة مجابهة االمرٌكٌون قرر الشهٌرة الشاي حادثة بعد

                   بارٌس

             √ فٌبلدٌلفٌا

                               سلفانٌا

 واشنطن

 كانت التً بوسطن، فً الحرٌة أبناء مجموعة بها قام سٌاسً احتجاج حركة كانت[ 1]بوسطن شاي حفلة حادثة

 الهند وشركة البرٌطانٌة للحكومة الضرائب سٌاسات ضد ماساشوستس، فً البرٌطانٌة المستعمرة تتبع مدٌنة

 بعض رفض 1113 دٌسمبر 16 فً. المستعمرات إلى الشاي مستوردات بجمٌع تتحكم كانت التً الشرقٌة

 بتسلق المستوطنٌن من مجموعة قام برٌطانٌا، إلى المجمرك الشاي من شحنات ثالث إعادة بوسطن فً المسؤولٌن

 .األمرٌكً التارٌخ فً العالم نقاط من الحادثة هذه تعتبر. بوسطن مٌناء فً برمٌه الشاي وتخرٌب السفن

             √  االنجلٌز                      مع؟ شدٌدة منافسه واجهوا أن بعد امرٌكا جنوب إلى الهولندٌون توجه

            االمرٌكان

                  الفرٌنسٌٌن

 االٌطالٌٌن

 

                           وٌعنً مونرو؟ مبدأ هو العزله مبدأ

               المصٌر تقرٌر حق

                                       √االخرى الدول ن شؤو فً التدخل عدم

                    المستعمرة للدول االستقبلل

 العالمٌة التجارة لتنظٌم مبدأ

                                      مونرو مؤتمر                                نتائج اهم من كان المتحده الوالٌات انحاء كل فً الرق نظام ابطال

        فٌبلدٌلفٌا مؤتمر 



 √ االهلٌه لحرب ا

           سٌتً مكسٌكو                          ؟ موقعة فً االنجلٌزٌة القوات على واشنطن جورج قوات انتصرت

              الشمالً الرق

       √ ساراتوجا

 متشجن

 : من كل لصالح مناطق أربع إلى بوتسدام مؤتمر فً ألمانٌا تقسٌم تم

 . وسوٌسرا وفرنسا وبرٌطانٌا روسٌا( أ)

 √. المتحدة والوالٌات وفرنسا وبرٌطانٌا روسٌا( ب)

 . وإٌطالٌا وسوٌسرا وفرنسا وبرٌطانٌا روسٌا( ج)

 . والنمسا المتحدة والوالٌات وبرٌطانٌا روسٌا( د)

 :   لـــ  رمًزا م1989 برلٌن سور انهٌار اعتبر

                    √.  الشٌوعٌة انهٌار( أ)

 . الباردة الحرب بداٌة( ب)

 .                مالٌة الرأس انهٌار( ج)

 . والؽربً الشرقً المعسكرٌن انهٌار(  د) 

 : عام الثانٌة العلمٌن معركة حدثت

 .                  م1944( أ)

                   م1948( ب)

 .                    م1941( ج)

 √.م1942( د)

 معركة؟ هً االهلٌة الحرب فً دموٌة المعارك أكثر)

     √ أنتٌتام 

       ساراتوجا- 

       متشجن -- 

 العبٌد تحرٌر -

 ؟ اهمها كان ؼربا التوسع اثناء فً صعاب عدة االمرٌكٌون واجه -

            √الهنود مع الحرب نشوب -

 الطاعون وباء انتشار -

                               االرض وعوره -

 الفرنسٌٌن مع الحرب -

- 

 : علٌها ٌطلق األخرى والمواد الواحدة المادة وبٌن المنهج محتوى بٌن األفقٌة العالقة

 √ التكامل/ أ

  التعمق/ ب

  التتابع/ ج

 االستمرار/ د

 العرب ببالد الٌونانٌٌن عند قدٌماً  الٌمن بالد ُعرفت

 √. السعٌدة -    

 . الصخرٌة  

 . الصحراوٌة  

 العرب قبائل من قبٌلتان جدٌس و طسم

 √. البائدة -    

 . المستعربة  

 . العاربة  

 

:  بائدة عرب(  1                                                                                       كتابً من تعرٌف هذا

 وثمود عاد مثل اإلسبلم قبل وانقرضت موجوده تعد لم قبائل

 الؽساسنة أمراء أعظم



 √. جبلة بن الحارث-  

 سعد بن الحارث  

 ؟ الملك أٌام إلً ترجع التً األشورٌة النقوش فً السبئٌٌن ذكر جاء

 √. الثانً سرجون و الثالث ببلسر تجبلت -   

 .نصر نبوخذ  

 سلٌمان.                                                                                           األول سلوقس  

 هو التنوخ كلمة ومعنى العربٌة، القبائل من بطون لمجموعة اسم التنوخ)

 الشرٌؾ النسب -

 √االستقرار -

 الوضٌع النسب -

 ذكر مما شًء ال -

 وغربً( سابقا األنباط مملكة) واألردن سورٌا جنوب فً تقطن كانت نبطٌة عربٌة قبائل هم تنوخ او التنوخٌٌن

 ساراكٌنوس" اسم الٌونانٌة المصادر علٌهم تطلق أحٌاناً  المٌالد، قبل األول القرن منذ العربٌة الجزٌرة وشمال العراق

  تنوخ كلمة معنى

  تنوخا ، وٌتنخ ٌتنخ - تنخ

 . علٌه ثبت:  علٌه أو األمر فً تنخ - 2.  به أقام:  بالمكان تنخ - 1

 الرائد: المعجم

 

:                                                                                                   هً ، كبٌر الفصل  طالب وعدد كثٌرة معلومات على اشتمل تدرٌسً لموقف تدرٌس طرٌقة أفضل

  والمحاورة االستجواب

 العمل ومجموعات المناقشة

 المشكبلت حل

 √اإللقائٌة المحاضرة

                                                                         التالٌة المتؽٌرات توفر التعلم لحدوث ٌشترط

 √التعلٌمً الموقؾ+  الدافعٌة+  النضج

 التعلٌمً الموقؾ+الحافز+  الحاجة

 النضج+  التشجٌع+  المٌل

:                                                                                            هً  التعرٌف أو العامة القاعدة تحدٌد إلى التوصل بغرض بٌنها والمقارنة ، األمثلة تتبع التً التدرٌس طرٌقة

 هربارت طرٌقة

 √االستقرائٌة الطرٌقة

 االستجوابٌة الطرٌقة

 االستنتاجٌة الطرٌقة

 :                                                                                           هو للتعلم الحقٌقً المؤشر

 √ للمتعلم األدائً السلوك

 المتعلم لدى المعلومات كمٌة

 المتعلم فهم مستوى

 المتعلم دافعٌة درجة

 التعلم عملٌة تحدث لم المتعلم سلوك ٌتغٌر لم اذا ٌعنً المتعلم سلوك فً تغٌر هو التعلم تعرٌف الن

 :                                                                                 أنها بالمناقشة التدرٌس طرٌقة عٌوب من

 المدرسً النظام ٌقتضٌه الذي الهدوء مبدأ مع تتعارض

 √طوٌبل وقتا تنفٌذها ٌتطلب

 الطبلب من الصؽٌرة ا؟ألعداد مع تصلح ال

 المكان إعداد فً مكلفة

 :                                                             على بناء التدرٌس طرٌقة المعلم ٌختار

 الطرق أفضل أنها

 √الدرس ألهداؾ مبلءمتها

 لقدراته مالءمتها

 الحصة لزمن مناسبتها



 

 :                                      طرٌقة إٌجابٌات من العلمً المنهج اتباع على المتعلم تعوٌد

 الحوار

 هربارت

 المشكبلت حل

 √التفكٌر فً دٌوي

 

                                                      للمنهج القدٌم بالمفهوم ارتباطا التدرٌس طرق أكثر

 المناقشة 

 √اإللقاء

 الحوارٌة

 المشكبلت حل

 

 :                                                                      منهج فً إال باإللقاء التدرٌس ٌمكن ال

 المشروعات

 المحوري

 النشاط

 √المنفصلة الدراسٌة المواد

 

 ٌكون ان ٌمكن التً الجامعة لمواد ٌصلح فهو استخدامه اراد فاذا المحاضر او المعلم على فقط ٌعتمد اسلوب االلقاء

 ببعض عبلقه له لٌس بعضها

 

 

 :                                                                                                   التدرٌسٌة الخطة بناء عند

 المدرسً الكتاب فً ت جاء حسبما التدرٌسٌة خطتً أضع

 √العلمٌة بالمادة العبلقة ذات السابقة التبلمٌذ ومعلومات خبرات االعتبار بعٌن آخذ

 التبلمٌذ لعقول متحدٌة التدرٌس خطة تكون ال أن أراعً

 التخطٌط عملٌة فً االجتماعٌة التبلمٌذ بخلفٌة معرفتً أدخل ال

 

 

 المعارؾ لتطبٌق المتعلم بها ٌقوم التً..( تعمٌم-تركٌب -تحلٌل -تخٌل) المتداخلة العقلٌة العملٌات من مجموعة هً:" 

"                                                              قبل من مألوؾ ؼٌر مشكل موقؾ على قبل من تعلمها السابق الحل وأسالٌب

 :  تعرٌؾ هو التعرٌؾ هذا

 .الموجه االكتشاؾ طرٌقة

 .القٌاسٌة الطرٌقة

 √.المشكبلت حل طرٌقة

 .الذهنً العصؾ طرٌقة

 

 .للمجموعات التدرٌسٌة المواد تخطٌط:    التعاونً التعلم إستراتٌجٌة تنفٌذ أثناء فً الطبلب بها ٌقوم التً األدوار من

 √.إلٌه التوصل تم ما وتلخٌص المجموعة عمل مراقبة

 .المجموعة أفراد بٌن والجماعٌة الفردٌة المسئولٌة بناء

 .السلوكٌة وتصرفاتها المجموعات عمل مراقبة

 !!!!!!!!!!!!!!!شوٌه نركز

 

 

 المجموعة أفراد بٌن والجماعٌة الفردٌة المسئولٌة بناء

 شوٌه نركز كتبت ولذلك التعاونً التعلم داخل الطبلب دور عن ٌسأل السؤال لكن التعاونً التعلم فائدة هو هذا

 



:                                                                                             هو العنصر هذا ضمنها، من لٌس واحداً  عنصراً  ماعدا التعاونً، التعلم ومكونات عناصر تمثل التالٌة العناصر

 . المتبادل اإلٌجابً االعتماد

 .لوجه وجهاً  التفاعل

 .الجماعٌة والمسئولٌة الفردٌة المسئولٌة

 √.المجموعة أفراد مستوى فً التقارب

 

.                                                                            تسمى التدرٌبات، حل فً البدء وقبل الشرح من االنتهاء عقب المعلم ٌطرحها التً األسئلة

 .تمهٌدٌة أسئلة*

 .تقوٌمٌة أسئلة*

 √.تلخٌصٌة أسئلة*

 .إثرائٌة أسئلة8

 

 حٌاته شئون فً إلٌه ٌحتاج ما والمعلومات والخبرات المهارات من الطالب تعلٌم على ٌركز الذي التدرٌسً االتجاه

 √.الوظٌفً االتجاه:                        * هو العملٌة،

 .التكاملً االتجاه*

 .المهاري االتجاه*

 .التقلٌدي التجاه*ا

 

 ربط على والعمل المبلحظة، دقة نحو الطبلب قدرات توجٌه. فٌه بالتفكٌر وتكلٌفهم الطبلب تفكٌر ٌثٌر موقؾ عرض

 أ الستخدام الطبلب توجٌه.  علٌها حصلوا التً بالمعلومات مبلحظاتهم

 

 الفرضٌات، صحة اختبار. للظاهرة المفسرة أو الممكنة للحلول ذكٌة فرضٌات تكوٌن على وحثهم مقننة، قٌاس دوات

 :                                                              طرٌقة خطوات هً السابقة الخطوات." صحٌحة استنتاجات إلى والتوصل

 √.باالكتشاؾ التعلم-1     

 .المشكبلت حل -2

 .الذهنً العصؾ -3

 .باإلتقان التعلم -4

 باالرقام االجابة ممنوع

 

 √.الذاتً التعلم -1:                      هً السلٌم، العلمً الحوار مبادئ ؼرس على تساعد ال التً التدرٌس طرٌقة

 .باإلتقان التعلم -2

 .التعاونً التعلم - 3

 الحوارٌة الطرٌقة -4 

 

 ؟ معناه وش باالتقان التعلم

 نموذجٌة واجابة شكل الى للوصول مرة من اكثر السؤال اجابة او النشاط تأدٌة اي

 

 كل من المبذول الجهد على ٌعتمد فشله أو نجاحه وأن زمبلئه، بقٌة إلى بحاجة أنه المجموعة فً طالب كل شعور

 :                      ٌسمى األساس وهذا التعاونً، التعلم وعناصر أسس من أساس هو"   المجموعة داخل طالب

 √.اإلٌجابً المتبادل االعتماد -1  

 .الشخصٌة المهارات -2 

 .لوجه وجها المعزز التفاعل -3 

 ".الشخصٌة" الفردٌة المسئولٌة -4 

 

                                                                                                                        باالستقبال ٌقصد -7

 للمعلومة الطالب تفسٌر -ا-

 المعلومة الطالب ٌطبق -ب

 معها ٌتجاوب وال للمعلومة الطالب ٌنتبه -ج



 √معها ٌتجاوب و للمعلومة الطالب بهٌنت -د

 

 

                                                                                                                            بالتطبٌق ٌقصد

 المفاهٌم استرجاع قدرة

 المعرفة اظهار قدرة

 √المشكبلت حل قدرة

 المعلومات تجمٌع قدرة

 

 

                                                                                                            بالتركٌب ٌقصد

 المفاهٌم استرجاع قدرة

 المعرفة اظهار قدرة

 المشكبلت حل قدرة

 √المعلومات تجمٌع قدرة

 

 

                                                             هى االسئلة فى التركٌب تقٌس التى السلوكٌة االفعال

 التحدٌد – التعرؾ—

 التلخٌص – التوضٌح

 التطبٌق

 √بناء اعادة

 

 

                                                 هى االسئلة فى التقوٌم تقٌس التى السلوكٌة االفعال

 قائمة فى الوضع – التعرؾ-

 التلخٌص – التوضٌح

 التطبٌق

 √النقد

 

                                                                     على تشتمل االهداؾ كتابة فى مٌجر طرٌقة

 √المتعلم سلوك وصؾ- 

 المتعلم دوافع وصؾ

 المتعلم انفعاالت وصؾ

 المتعلم تفكٌر وصؾ

 

 التقوٌم وطرق التربٌة خبراء احد مٌجر.. معلومه

 

                         هدؾ هو المملكة توحٌد فى المؤسس به قام ما بأهمٌة المتعلم ٌشعر ان 

 معرفى- 

 √وجدانى

 مهارى

 سبق ما كل

 

 ودوافع سلوك بٌن الفرق وش

                                                             التعلم فً راؼب المتعلم تجعل التً هٌاألسباب الدوافع

 التعلم عملٌة حدوث هو السلوك اما-

 



                                                                                                          فصلة بٌئة المتعلم ٌزٌن ان

 √مهارى-

 وجدانى

 معرفى

 سبق ما كل

 

                                                                                        تقوٌم هو ببعض بعضهم الطبلب أداء مقارنة

 √المرجع معٌارى -ا-

 المرجع محكى -ب

 مستمر -ج

 نهائى -د

 

                                                                                                         هو الطبلب تقوٌم فى شًء اهم

 المعلومة تذكر على الطالب قدرة -أ-

 ممكنة فترة اطول  بالمعلومة االحتفاظ الطالب قدرة -ب

 المعلومة شرح على الطالب قدرة -ج

 √المشكبلت حل فى المعلومة استخدام على الطالب قدرة -د

 

 معٌاري وش

 

  بعضهم مع الطبلب نقارن عندما المرجع معٌار

 نفسه مع الطالب مقارنه المرجع محكً

 

                                                                  بــــــ تختص التى القرارات فى دور ٌلعب التقوٌم

 الطبلب درجات- 

 المنهج -ب

 التدرٌس عملٌة تحسٌن -ج

 √سبق ما كل -د

 

                                               التقوٌم استراتٌجٌات من والحدٌث والمقاببلت االنشظة تعتٌر

 التحصٌلى- 

 √البدٌل -ب

 النهائى -ج

 الموحد -د

 نوعه نبً التقوٌم انواع من نوع االنشطة استخدام

  البدٌل

 

 انشطه اي

 للدرس مصاحبة أنشطة

 

 كٌؾ بدٌل

 اسئلة ؼٌر من النه بدٌل

 

 فهمه على بناء جاء هذا وتنفٌذه نشاط تنفٌذ على الطالب قدرة على قائم فٌه التقوٌم ان اي

 

 

 الموحد التقوٌم ماهو

 األسئلة من النوع لنفس ٌتعرضون كلهم للطبلب مختلفة اسئلة فٌه لٌس موحد اختبار ٌعنً موحد



 

 

                                               فى الطالب آداء عن صورة اعطاء فى ٌساهم البدٌل التقوٌم

 الصؾ-

 فردى بمشروع العمل -ب

 √جماعى بمشروع العمل -ج

 التعلٌمٌة الرحلة -د

 

                                                  ٌسمى مشروع نهاٌة فى الطبلب تقدم ٌقٌس الذى التقوٌم

 تحصٌلى تقوٌم-

 √بدٌل تقوٌم -ب

 تكوٌنى تقوٌم -ج

 صحٌح سبق ما كل -د

 

 وحده او درس نهاٌة مو -نشاط -مشروع نهاٌة فً ٌقول هو

 

 بدٌل. نشاط. مشروع

 كلً شبه اعتماد معتمد الحال بطبٌعة هو الذي النشط للتعلم بالنسبة الحالً الوقت فً التقوٌمات اشهر من البدٌل التقوٌم

 التقو على


